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Ainuisikuline otsus nr 1765-o
Menetluse lõpetamine
Tallinn, 11.06.2019

Vaidlustusavaldus
nr
1765
–
kaubamärgi „Rimi goodlife + kuju“
(taotlus
nr
M201701197)
registreerimise
vaidlustamine
(eelmenetleja Priit Lello)

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54 lg 3 punkti 3 alusel,
arvestades taotleja ICA AB esindaja patendivolinik Raivo Koiteli poolt esitatud Patendiameti teadet,
mille kohaselt kaubamärgitaotlus nr M201701197 on loetud kaubamärgiseaduse § 47 lg 1 kohaselt
tagasivõetuks,
otsustan lõpetada vaidlustusavalduse nr 1765 menetluse. Vaidlustajal on õigus tagasi saada
pool vaidlustusavalduse esitamisel tasutud riigilõivust.
Komisjoni 30.05.2019 ainuisikulise otsuse (vaidlustustähtaeg ei ole lõppenud) kohaselt jätkas
komisjon vaidlustusavalduse nr 1765 menetlust, mis oli eelnevalt peatatud poolte taotlusel. Vastavalt
TÕAS kehtivale regulatsioonile kohaldati leppeperioodi.
Patendiameti 07.06.2019 teate kohaselt on vaidlustuse esemeks olnud taotlus tagasi võetud.
TÕAS § 65 lg 21 kohaselt lähtub komisjon menetlustoimingu tegemise ajal kehtivast seadusest, kui
TÕAS ei sätestata teisiti. Antud juhul on menetlustoiminguks menetluse lõpetamine leppeperioodi ajal.
Menetlusse võetud vaidlustusavalduse puhul on menetluse lõpetamise aluseks taotlusest loobumine.
Sellekohane alus on sätestatud TÕAS § 54 lg 3 p 3.
TÕAS § 482 lg 4 näeb ette, et avalduse esitajal on õigus pool avalduse esitamisel tasutud riigilõivust
tagasi saada, kui menetlus lõpetatakse enne leppeperioodi lõppemist TÕAS § 54 lõike 3 punktis 1
(avalduse tagasivõtmine), 2 (kompromiss) või 3 (vaidlustatud eseme taotlusest loobumine) või lõikes 5
(taotlejapoolne õigeksvõtt) nimetatud põhjusel.
Käesolev otsus tehakse teatavaks TÕAS § 62 lõikes 1 sätestatu kohaselt ning saadetakse
menetlusosalistele § 62 lõikes 2 sätestatu kohaselt.
Käesoleva otsuse võib sellega mitte nõustunud menetlusosaline vaidlustada kooskõlas TÕAS §-s 641
sätestatuga, esitades ühe kuu jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates kaebuse Harju Maakohtule.
Kaebuse esitanud menetlusosaline teatab viivitamata komisjonile kaebuse esitamisest. Kui kaebust ei
ole esitatud, jõustub otsus ühe kuu möödumisel otsuse teatavakstegemisest. Kui kaebus esitatakse,
kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust
tegemata, jõustub otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene
teisiti.
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